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HITTA HIT: Sätra Bruks Herrgård ligger vid väg 202 mellan Mariestad och Karlsborg.
Närmaste järnvägsstation finns i Töreboda, 18 km från Sätra. Vi kommer gärna och hämtar er på stationen.  

Vi ordnar även transport till golfbanor och ridning. För karta och aktuella erbjudanden, se vår hemsida.



L  ugnet infinner sig ofta redan i allén som leder fram 
till Sätra Bruk. I över 200 år har herrgårdsbyggnaden  

   stått här, omgiven av trolsk natur och Edsån virvlande intill.

Våra gäster brukar uppskatta stillheten och tystnaden som 
råder här, liksom de fyra stjärnor vi fått av Sveriges Hotell och 
Restaurangföretagare. Hit är du välkommen på en exklusiv 
weekend vare sig du vill ta en runda på golfbanan, gå på jakt, 
rida, fiska eller bara njuta av naturens lugn och ro. 

Eller varför inte boka hela herrgården. Vi kan erbjuda allt ifrån 
en enklare födelsedagslunch till en storslagen bröllopsmiddag 
med övernattning eller en längre vistelse med aktiviteter. 
Ring oss så ordnar vi allt utifrån dina önskemål. 

DEN STÖRSTA LYXEN ÄR GRATIS – LUGNET OCH MILJÖN.

AKTIVITETER
Kontakta oss för att boka eller få för-
slag på aktiviteter och utflyktsmål.

GOLF
Golfpaket med spel på vackra Töre-
boda GK eller Brevikens GK. 

JAKT
Vi arrangerar jakt på älg, rådjur, hare 
och bäver på vår egen mark.

CYKELTUR OCH PROMENAD
Promenera eller låna en cykel och ta 
en tur längs Edsån.

FISKE
Prova fiskelyckan. Regnbåge finns  
det gott om i Edsån.

RIDNING
Rid på islandshästar genom sagolika 
miljöer i Tivedens nationalpark.

ISSKULPTERING
En snabbkurs i hur man skulpterar is.

LERDUVESKYTTE
Prova på att skjuta lerduva med  
hagelgevär.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR 

BASTU OCH BAD
Slappna av i vår natursköna bastu.

EN MATUPPLEVELSE
Vi håller tät kontakt med lokala leveran-
törer för att alltid ha de bästa råvarorna 
i köket. Vad som erbjuds till middag och 
lunch varierar beroende på säsong. Ofta 
kan vi erbjuda vilt. Välj mellan enklare och 
mer avancerade måltider, eller satsa på 
buffén. Under december serverar vi ett 
härligt julbord. Vi sätter en ära i att allt vi 
dukar fram ska vara minnesvärt. 

FESTARRANGEMANG
Bröllop, student, födelsedag eller släkt-
middag? Ring oss så sätter vi ihop ett 
festpaket efter era behov och önskemål.

SKÖNA RUM 
Våra rum är omsorgsfullt inredda för att 
uppnå den ursprungliga herrgårdskänslan 
och för att du ska ha det så bekvämt som 
möjligt. Rummen är ljusa och fräscha, 
med sköna sängar. Alla rum har samma 
höga standard samtidigt som varje rum 
har sin personliga stil. Vi har 31 rum, både 
enkelrum och dubbelrum, fördelade på  
fyra byggnader,


